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Kf § 70
Allmänhetens frågestund
Under allmänhetens frågestund aktualiserades flera frågor gällande
Bergvik Skogs planerade vindkraftprojekt.
Under frågestunden yttrade sig Per Gruvberger, Ulf Söhrman, Anders
Nilsson, Åsa Hååkman-Felth och Patrik Fornander.
_______
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Kf § 71
Information om processen kring det pågående vindkraftprojektet i
Filipstads kommun
Förvaltningschef Hannes Fellsman informerade om aktuell situation
beträffande vindkraftprojekt i Grävlingkullarna och Fjällrämmen.
Presentationen innehöll även bakgrund i form av Filipstads kommuns
vindbruksplan och dess tillkomst. Vidare beskrevs hur en
tillståndsprocess är utformad liksom kommunens roll i densamma.
Fellsman besvarade i samband med informationen frågor från Anders
Nilsson, Alfred Maultasch, Patrik Fornander, Michael Helmersson,
Marcos Ciscar, Ulf Söhrman och Jomark Polintan.
Efter föredragningen diskuterade fullmäktige de pågående
vindkraftprojekten. I diskussionen yttrade sig Marcos Ciscar, Ulf
Söhrman, Per Gruvberger, Patrik Fornander, Michael Helmersson och
Benny Ahrenmark Persson.
Fullmäktige beslutade
att lägga informationen och diskussionen till handlingarna.
_______
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Dnr 2012/150

Motion om integrationsprogram
I motion 1 augusti 2012 anför Bengt Sjöberg (KD) följande:
”För att alla invånare ska känna sig delaktiga i samhället behöver vi
systematiskt lyfta in integrationsfrågorna i kommunens dagliga
verksamhet. Ett integrationspolitiskt program blir en grund för det
arbetet. Det integrationspolitiska programmet utgår från den
generella välfärdspolitik som omfattar alla som lever och verkar här.
Sedan en tid har Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen huvudansvaret
för nysvenskarnas introduktion i det svenska samhället. Men särskilda
insatser och åtgärder från kommunens sida kan behövas under deras
första tid i Sverige. Det finns mycket som handlar om hur vi lever
tillsammans och gemensamt tar ansvar för vårt samhälle. Även om nya
kommuninvånare får lära sig en del i skolan och på andra håll är det
viktigt att alla samverkar och hittar vägar att ge vår gemensamma
värdegrund innehåll och praktisk tillämpning till exempel i simhall,
bibliotek, tvättstugan och andra platser där vi som medborgare möts. I
övrigt ska den generella välfärdspolitiken gälla lika för alla. Detta ställer
krav på att samhället är så utformat att det kan tillgodose medborgarnas
behov oavsett bakgrund och ursprung.
Integration är en ömsesidig process mellan människor med olika
livserfarenhet och kultur.
Integration i samhällsgemenskapen präglas av jämlika och berikande
relationer mellan alla medborgare med respekt och förståelse för
enskilda individers likheter och olikheter där alla har samma rättigheter
och skyldigheter oavsett kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning
m.m.
I samband med att vi tog budgeten för innevarande period höll jag ett
anförande om behovet av integration och överlämnade bifogat förslag till
integrationsprogram. Nu gör jag en formell anhållan om att
kommunfullmäktige fattar beslut i frågan. Programmet skall inte ses som
ett färdigt förslag utan endast som ett underlag för samtal och dialog.
Programmet har jag huvudsakligen hämtat från Vansbro kommuns
integrationsprogram.
Jag yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett
integrationsprogram för Filipstads kommun”
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Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
______
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Tu § 35
Ks § 47
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Dnr 2012/70

Motion ang. ett säkrare centrum
Kf 19 april
2012

I motion inkommen till Kommunkansliet 10 april 2012 anför Helen
Eriksson, Filipstadspartiet följande:
”Många gånger slår det mig, då jag använder mig av cykel ochgångbanan, att vi gång och -cykeltrafikanter inte alltid respekteras i
centrum.
De två speciella ställen jag tänker på är framförallt vid Swedbank där
folk gärna stannar för att ta ut pengar. Och det andra stället är den så
kallade parkeringen bakom restaurang Köket där folk använder sig av
metoden att köra rakt ut på cykel och -gångbanan och kommer det då
trafik på gatan stannas det på cykel och -gångbanan i väntan på att
kunna åka vidare, vilket faktiskt trafikförordningen säger att man inte får
göra.
Man får korsa banan men inte stanna eller parkera. Notera alltså att det
både stannas och parkeras vid två ställen på cykelbanan i centrum.
Inom kommunen har vi en yrkesgrupp som frekvent flera gånger/dag
använder sig av cykel och -gångbanan. Men det finns även barn och
ungdomar som kanske inte syns lika väl som en vuxen, dessutom har
den kategorin inte samma trafikseende som oss vuxna.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
att Filipstads kommun anordnar någon form av staket men att man
fortfarande kan ta sig från parkeringen gående”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
_______

Ks 26 april
2012

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till teknik- och servicekontoret.
_______

Beslutsexp:
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Teknik och Service har gjort förstärkning av de klistrade
cykelsymbolerna,
framför allt vid Swedbank och blomurnor är utställda.
Fastigheten bakom restaurang Köket som utnyttjas som parkering har
stängts av
mot Viktoriagatan för att förhindra biltrafik över gång- och cykelbanan.
Teknikutskottet beslutar
att låta Teknik och Service yttrande utgöra svar på motionen
att därmed anse motionen besvarad.
_______
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Ks 19
september
2012

att låta Teknik och Service yttrande utgöra svar på motionen
att därmed anse motionen besvarad.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______
Kommunfullmäktige beslutar

Kf 27
september
2012

att låta Teknik och Service yttrande utgöra svar på motionen
att därmed anse motionen besvarad.
_______
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Dnr 2012/76

Motion angående administration i kommunen - främst
personaladministration
Kf 19 april
2012

I motion inkommen 12 april 2012 anför Ulf Söhrman (M), Bengt Sjöberg
(KD), Michael Helmersson (FP), Benny Persson (C) och Helene Eriksson
(Filipstadspartiet) följande:
”Enligt uppgifter i bokslutet för år 2011, så framgår det att kommunen
inom kort kommer att ha ca 116 personer som går i pension. Det är inte
säkert att alla dessa kommer att behöva återbesättas.
Löneadministrationen kommer under år 2012 att flyttas över till
Kristinehamn. Denna avdelning har tidigare varit placerad under
kommunens personalchef.
BUN har vid den förra omorganisationen inom BUN fått en tjänst för
personalfrågor inom BUN.
Socialnämnden har likaså en egen personaladministratör för de direkta
personalfrågorna. Det synes därför som om det är onödigt att kommunen
tillsätter en ny personalchef när den nuvarande går i pension under år
2013.
\.

Vi föreslår därför att kommunen snarast utreder behovet aven ny
personalchef samt att man prövar möjligheten att kunna sköta
kommunens centrala personalfrågor inom kommunchefens kansli”.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen.
______
Ks 26 april
2012

Kommunstyrelsen beslutar
att remittera motionen till kommunchefen.
_______
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Au 10
september
2012

Kommunchefen Claes Hultgren lämnar förslag till svar på motionen
daterad 120905 enligt följande:
”Det personaladministrativa arbetet spänner över ett stort område och
kräver både en djup och bred kompetens.
Den centrala personalenheten består av två personer – personalchef och
personalsekreterare. En tjänst som personalvårdskonsulent finns också
men är fullt sysselsatt med friskvårdsarbete och samordningen av FFA.
(ex. på PA-enhetens innehåll f n se bilaga).
Filipstads kommun har en relativt liten personalenhet jämfört med andra
Värmländska kommuner av samma storlek.
Kommunen har c:a 1100 anställda på månadslön. Därutöver tillkommer
flera hundra timanställda. Vi har ett 60-tal chefer och arbetsledare som
behöver arbetsrättsstöd och vägledning. Detta är en stor uppgift för
personalchefen. Det handlar om tvistefrågor och hjälp i samband med
omplaceringar, uppsägningar vid arbetsbrist eller personliga skäl,
misskötselärenden, policyfrågor mm.
Förhandlingar ang. kollektivavtal och MBL samt LAS är en tung bit. Vi
har 15 olika fackliga organisationer att teckna avtal med och skall
tillämpa centrala avtal såsom HÖK, AB, PAN, BEA och en mängd
specialbilagor att hålla reda på. Därtill kommer pensionsavtalen för
anställda och förtroendevalda och fortlöpande kontakter med KPA i
pensionsärenden.
Som jämförelse med en kommun har större företag inom näringsliv eller
handel endast 3-4 fackliga motparter och betydligt färre avtal.
Komplexiteten för PA-enheten där är således mycket mindre än i
kommunen.
BUN har en administrativ samordnare för rektorerna i del av tjänsten
ingår vissa personalfrågor, men personalenheten medverkar med
rådgivning och stöd samt förhandlingar.
Socialförvaltningen saknar egen personaladministratör och stöds fullt ut
av personalenheten.
Stödet till socialförvaltningen har ökat markant i år p.g.a. utökningen
av nya arbetsledare som efterfrågar stöd och hjälp med
personalfrågorna.
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Filipstads kommun står liksom andra kommuner inför betydande
utmaningar vad gäller de stora pensionsavgångarna inom de närmaste
åren. Samtidigt som mycket erfarenhet försvinner i och med dessa, ökar
kraven på vår verksamhet vad gäller kostnadseffektivitet, rättssäkerhet,
kvalité m.m. Därför är det idag viktigt att fokusera på en utveckling av
”Human Resources”(HR)-frågorna. I detta arbete är
personalchefsfunktionen en ”spindel i nätet” och den som skall
säkerställa vår framtida utveckling och vår framtida strategi.
I pågående rekryteringsprocess förutsätts bl. a att kommande
personalchef besitter erforderliga arbetsrättsliga kunskaper och har en
positiv syn på betydelsen av förebyggande friskvårdsarbete samt
förmåga att driva och utveckla personalstrategiska frågor.
Min bestämda uppfattning är att det inte finns förutsättningar att
organisera och bedriva personalfrågorna utan att det kopplas till tjänsten
som personalchef”.
Förslag till beslut
att motionen avslås.
Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att kommunchefens skrivelse utgör svar på motionen och
att motionen avslås.
_______

Ks 19
september
2012

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att kommunchefens skrivelse utgör svar på motionen och
att motionen avslås.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
____

Kf 27
september
2012

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_______
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Dnr 98/11

Motion gällande streamad webkamera i centrala Filipstad
I motion inkommen 7 juni 2011 anför Marcos Ciscar (Fil) följande:
Kf 9 juni
2011

”Bakgrund
I takt med att samhället utvecklas så förändras också människors behov
och vanor. I de flesta kommuner finns det idag kameror som streamar
mot internet dit allmänheten har tillgång. Dessa kan ha olika placeringar
men för Filipstads del skulle t ex stora torget med utsikt över scenen vara
till fördel.
Motivering
En kamera på torget kan vara både brottsförebyggande och
trivselhöjande, trots att inga bilder sparas, utan det skulle snarare kunna
lösas som i Säffle kommun där man lägger upp en bild var tionde sekund
som skriver över den föregående. Brottsförebyggande till viss del
eftersom platsen hamnar i blickfånget för allmänheten. Trivselhöjande
genom att man skulle kunna få bilder på hur många personer som är ute
innan man själv går ut på stan en helt vanlig kväll eller inför evenemang
osv. Personer som är utflyttade eller har anknytning till Filipstad kan
även se vad som händer ”på stan”.
Kameran placeras högt för att ge en allmän bild av torget – det skall inte
synas vilka individer som vistas på platsen. Syftet är att visa allmänheten
vilken aktivitet som råder på torget i stora drag – inte i detalj.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Filipstadspartiet:
Att möjligheten till att placera ut webkameror i tätorten utreds”.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
_______
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Au 29 aug.
2011

att remittera motionen till kommunledningskansliet.
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Kommunens IT-chef lämnar i skrivelse 5 mars 2012 följande förslag till
yttrande på motionen:
”Tekniskt sett är det lösbart med en kamera monterad föreslagsvis på
Stiftelsen Filipstadsbostäders fastighet ( Folktandvården), med åtkomst
till kommunens nät för att lägga ut bilder på kommunens hemsida.
Dock finns det juridiska aspekter att beakta när det gäller kameror på
allmän plats.
Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd för att sätta upp kameror på
allmän plats.
Utdrag från Länsstyrelsens regler på deras hemsida:
”Tillstånd fordras så snart en kamera kan användas för
personövervakning, oavsett om det finns ett sådant syfte. Exempelvis
kameror kopplade till internet, s.k. webbkameror, som ibland sätts upp
för att visa en pågående verksamhet, omfattas i princip av tillståndskrav,
om de har sådan bildkvalitet att personer kan identifieras genom dem.
Det fordras inte att man kan känna igen ansikten, utan det räcker att man
kan känna igen personer exempelvis utifrån karakteristiska kläder,
rörelsesätt eller på något annat sätt. Det är svårt att få tillstånd för
webbkameror. Det enklaste är att ha ett sådant avstånd till det som visas
genom kameran, eller ha en så lågupplöst bild att man inte kan känna
igen personer genom kameran, då fordras inget tillstånd.”
När det gäller Säffle kommun så fick de godkännande att använda sin
kamera för många år sedan av Länsstyrelsen eftersom den är så högt
monterad att det ej går att urskilja detaljer eller att identifiera personer.
Det sker ej heller någon ljudupptagning eller lagring av bilderna”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att låta IT-chefens yttrande utgöra svar på motionen samt
att därmed avslå motionen.
____
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ks 28 mars
2012

Enligt arbetsutskottet.
________
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Kf 19 april
2012

Marcos Ciscar yrkar om återremiss för vidare beredning. Patrik
Fornander och Per Gruvberger yrkar bifall till årerremissyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
_______
Kommunstyrelsen beslutar

Ks 26 april
2012

Beslutsexp:
IT
Au 10
september
2012

att remittera motionen till IT-chefen för vidare belysning av kostnader
och förutsättningar för en webb-kamera som inte används i
övervakningssyfte.
_______
IT-enheten lämnar följande förslag till yttrande i skrivelse 3 september
2012:
Placering m.m.
Kameran skall placeras på en fastighet med fri sikt över Stora
torget, taket på fastigheten Sparbanksgatan 3 är en möjlig
placering. Tillgång till kommunens datanätverk erfordras för att
kunna länka ut bilder till kommunens hemsida.
Kostnader
Kostnad för kamera för utomhusbruk, montering och nätdragning
ca 10.000 kr.
Bestämmelser
Som tidigare uppgivits så finns det regler från Länsstyrelsen som
måste beaktas om inte kommunen ska ansöka om tillstånd för
kamera på offentlig plats.
”Personer ska inte kunna identifieras p.g.a. karakteristiska kläder,
rörelsesätt eller på något annat sätt.”
Förvaltningen har svårt att se nyttan med en webbkamera
eftersom bildkvaliteten måste vara dålig för att det ska vara
godkänt.
IT-chef Thorbjörn Bäck och Kommunchef Claes Hultgren
presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen då en kamerabild som uppfyller lagkraven inte
bedöms ge en trevlig bild, med det marknadsföringssyfte motionären
eftersträvat.
_______

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
Ks 19
september
2012

att avslå motionen då en kamerabild som uppfyller lagkraven inte
bedöms ge en trevlig bild, med det marknadsföringssyfte motionären
eftersträvat.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_______

Kf 27
september
2012

Marcos Ciscar yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 76
Ks § 88
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Dnr 2012/166

Delårsbokslut 2012 samt prognos för 2012
Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut för perioden 1januari - 30
juni 2012 samt prognos för helåret 2012.
Delårsbokslutet redovisar ett resultat på -1 490 tkr före extraordinära
poster och prognosen för helåret uppgår till 2 296 tkr före extraordinära
poster.
Budgeten för 2012 uppgår till 2 486 tkr, vilket visar ett resultat i balans
före extraordinära poster. De extraordinära posterna, vilka avser
kostnader för Skolutvecklingsplanen 1:1, (enligt avsättning i bokslut
2010) uppgår till 3 675 tkr efter sex månader och helårsprognosen
uppgår till 4 000 tkr.
Der ger ett slutligt resultat för delåret på – 5 165 tkr och prognosen för
helåret uppgår till -1 704 tkr. Underskottet justeras via
balanskravsutredningen så att ingen underskott uppstår som skall
regleras.
Delårsbokslutet redovisar resultat- och balansräkning,
kassaflödesanalys, driftsammanställning samt information om
koncernen, investeringar och personalstatistik.
Kommunchefen Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger
Gustafsson presentarar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut samt
att överlämna delårsbokslutet till revisorerna för behandling.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______
Kommunrevisionen avger 19 september 2012 sin bedömning av
kommunens delårsrapport. Revisorernas övergripande bedömning är att
delårsrappporten upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning.
Därtill har revisorerna avgivit de sakkunnigas revisionsrappport daterad
18 september 2012. Dessa handlingar delgives kommunfullmäktige men
kommer att särskilt behandlas av kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Inför kommunfullmäktiges behandling av delårsbokslutet presenterade
kommunrevisionens ordförande Lars-Åke Hugosson revisorernas
bedömning.
Kommunfullmäktige beslutar
att utan erinran lägga delårsbokslutet till handlingarna.
_______
Beslutsexp:
EK

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott

27 september 2012
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29 augusti 2012
18 juni 2012
16 april 2012
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Ks § 73 Kf § 77
Au § 34
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Dnr 2012/73

Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Filipstads kommun
Säkerhetssamordnare Michael Björklund meddelar i skrivelse 2012-0119 att varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap inventera, identifiera och analysera sina risker och
sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys. Vad
kommunens risk- och sårbarhetsanalys skall innehålla samt hur och när
den skall redovisas till Länsstyrelsen regleras enlig Myndigheten
församhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och
landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6).
Sammanfattning
Utifrån gällande föreskrifter har Filipstads kommun under 2011/2012 i
samarbete med Filipstads Energinät AB tagit fram rutiner för kommunens
arbete med risk och sårbarhetsanalysen samt sammanställt underlaget i
denna rapport.
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att identifiera riskobjekt och
sårbara verksamheter inom kommunens geografiska område, identifiera
och värdera händelser ,som kan påverka kommunen, samt bedöma
kommunens förebyggande- och hanteringsförmåga för dessa händelser.
Kommunens riskhanteringsgrupp har aktivt deltagit i dokumentationsoch bedömningsarbetet.
Analysen kommer att ersätta den Samordnade riskanalysen från år 2009
och skall ses som ett viktigt stöd för säkerhetsarbetet som förkommer ute
bland kommunens verksamheter och på så sätt medverka till att göra
Filipstad kommun till en tryggare och säkrare kommun att vistas och bo i.
Säkerhetssamordnare Michael Björklund presenterar ärendet och
besvarar frågor i anslutning härtill. Nivåer och gränsdragningar i
materialet diskuterdes, liksom vilka prioriteringar som skall göras
avseende handlingsplaner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare beredning.
_______
Beslutsexp:
SÄK

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunchef Claes Hultgren presenterar materialet och belyser de
omarbetningar som gjorts.
Arbetsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta
att anta förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys samt
att tidigare gällande risk- och sårbarhetsanalys härmed ersätts.
_______
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys samt
att tidigare gällande risk- och sårbarhetsanalys härmed ersätts.
_______
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys samt
att tidigare gällande risk- och sårbarhetsanalys härmed ersätts.
_______

Beslutsexp:
SÄK

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Kf § 78
Ks § 72
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Dnr 2012/152

Revidering av krisledningsplan och reglemente för
krisledningsnämnden
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnaren Michael Björklund daterad
17 juli 2012:
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skall
kommunen varje mandatperiod anta en plan för hur man skall hantera
extraordinära händelser.
De nu gällande Krisledningsplanen antogs av kommunfullmäktige 200710-15. Med de erfarenheter och återkopplingar man har utvärderat efter
genomförda utbildningar och övningar. Samt den aktuella riskbilden i
kommunen har nu krisledningsplanen och reglementet för
krisledningsnämnden reviderats.
Bakgrund
Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544)
är kommunen skyldig att förbereda sig på och ha en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras.
En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av
en kommun eller ett landsting. Kommunen ska enligt samma lag
fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser för varje
mandatperiod. Den nu gällande planen är från 2007.
Den föreslagna krisledningsplanen innehåller till största delen samma eller
liknande skrivningar som den nu gällande. De stora redaktionella
ändringarna har genomförts i planens bilagor, där befintliga checklistor har
reviderats med bakgrund av de erfarenheter och återkopplingar man har
utvärderat efter genomförda utbildningar och övningar.

Syftet med krisledningsplanen är framförallt att vara ett hjälpmedel vid en
samhällstörning/extraordinär händelse. Planen består av en grundplan
med bilagor. I grundplanen redovisas bl.a. hur kommunens
ledningsansvar är organiserat vid en särskild händelse i fredstid.
Kommunens krisledningsorganisation består i planen av
en krisledningsnämnd (kommunstyrelsens arbetsutskott) och en
beredningsgrupp.
Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad
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Till krisledningen kopplas även en servicefunktion och en
informationsenhet med tillhörande lägesfunktion. Grundplanen finns med
som bilaga i kallelsen medan bilagorna inte bifogas. Dessa finns på
kommunstyrelsen kansli för den som vill ta del av dem inför beslutet.
Revidering i reglementet
Krisledningsnämnden (kommunstyrelsens arbetsutskott) ska ha ett eget
reglemente, där det ska anges vilka områden som nämnden får överta
från andra nämnder.
Aktuellt reglemente antogs av kommunfullmäktige 2007-10-15.
Reglementet har nu reviderats och bakgrundstexten har ändrats samt §
1, som redovisar krisledningsnämndens uppgifter.
Förslag på beslut:
Kommunfullmäktige
Att anta reviderad krisledningsplan
Att fastställa reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet och besvarar frågor i
anslutning härtill.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad krisledningsplan
att fastställa reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
_______
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad krisledningsplan
att fastställa reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
_______
Beslutsexp:
SÄK

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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Dnr 2012/156

Årsredovisning för Värmlands läns kalkningsförbund 2011 samt
beviljande av ansvarsfrihet
Direktionen för Värmlands läns kalkningsförbund har vid sammanträdet
30 mars 2012, § 3, bland annat beslutat att överlämna årsredovisning för
förbundet till revisorerna för granskning och att därefter överlämna till
kommunfullmäktige i medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet
och fastställelse.
Av bifogade handlingar framgår att årets resultat är negativt med ett
underskott på 114 720 kr.
Förbundets revisorer anför i sin revisionsberättelse för 2011, daterad 17
juni 2012, att bokslutet för 2011 innebär ett negativt resultat enligt ovan
och betyder att enligt kommunallagens krav skall det negativa resultatet
regleras och det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under
de närmast följande två åren.
Granskningen av räkenskaperna och förbundets förvaltning visar att
verksamheten bedrivits i enlighet med förbundsordningen och förbundets
ändamål och bedömer att räkenskaperna är rättvisande och att de
presenteras i årsredovisningen i enlighet med lagen om kommunal
redovisning. Vidare är revisionens samlade bedömning att förbundet och
dess direktion genomfört årets verksamhet och verkat i den riktning som
medlemskommunerna avsett vid bildandet av kommunalförbundet.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och
att resultat och balansräkning fastställts samt att årsredovisningen
godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen år 2011 för Värmlands läns
kalkningsförbund samt
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Bengt-Olov Persson meddelar jäv och deltar inte i beslutet
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen år 2011 för Värmlands läns
kalkningsförbund samt
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
_______

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2010/194

Val av ledamot och ersättare till administrativ nämnd för Filipstad,
Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner
Under 2010 och 2011 genomfördes en utredning om samverkan av
löneadministrationen för Filipstad, Karlskoga, Storfors och Kristinehamn.
Efter beslut i respektive kommuns fullmäktige beslutades att en
gemensam administrativ nämnd skulle inrättas från och med 2012-09-01.
Enligt § 2 i avtalet mellan kommunerna ska nämnden bestå av 4
ledamöter och 4 ersättare. Varje ingående kommun väljer 1 ledamot och
1 ersättare var till nämnden.
Bengt-Olov Persson föreslår Per Gruvberger som ordinarie ledamot.
Christer Olsson föreslår Peter Johansson som ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot utse Per Gruvberger (S)
att till ersättare utse Peter Johansson (C).
_______
Beslutsexp:
Berörda
kommuner

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2010/194

Fyllnadsval i stiftelsen Filipstadsbostäder efter Gunnel Tångring –
1:e vice ordförande
I skrivelse 3 september avsäger sig Gunnel Tångring sin plats som
1:e vice ordförande i styrelsen för stiftelsen Filipstadsbostäder.
Uppsägningen avser ej uppdrag som ledamot i styrelsen, varför ny
1:e vice ordförande skall väljas bland ledamöterna.
Bengt-Olov Persson föreslår Stefan Andersson för uppdraget som
1:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Gunnel Tångring från uppdraget
att till ny 1:e vice ordförande utse Stefan Andersson.
_______
Beslutsexp:
Berörda

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2010/194

Fyllnadsval i Barn- och utbildningsnämnden efter Jomark Polintan ersättare
I skrivelse inkommen till kommunkansliet 23 augusti 2012 avsäger sig
Jomark Polintan sin plats som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Jomark Polintan från uppdraget.
_______
Beslutsexp:
J. Polintan

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 83

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2010/194

Fyllnadsval i Barn- och utbildningsnämnden efter Philip Botström ledamot
I skrivelse inkommen till kommunkansliet 23 augusti 2012 avsäger sig
Philip Botström sin plats som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att befria Philip Botström från uppdraget.
_______.
Beslutsexp:
P. Botström

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 84

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2012/178

Interpellation angående vindkraftsetableringen i Filipstads
kommun
I interpellation inkommen till kommunkansliet 20 september 2012 anför
Ulf Söhrman (M) följande:
”Vid en vindkraftsetablering i kommunen kommer man att särskilt
titta på effekterna av dessa på fladdermöss och på eventuellt
häckande kungsörnar. Dessa djur är fridlysta och skall ej
störas i onödan.
Filipstads kommun har en annan djurart som även den är
skyddad, nämligen vargstammen. Filipstads kommun är dessutom
unik vad gäller vargstammen, då vi har en bland de tätaste
vargstammarna i landet. Vilka åtgärder kommer kommunen att
kräva för att vargstammen skall kunna bevaras vid en
vindkraftsetablering(*)?
Enligt uppgift ifrån fackpressen så verkar renflockar som vilar sig under
vindkraftanläggningar i Fjällvärlden vara skyddade från rovdjursangrepp.
Det är inte känt om vargstammen kommer att avstå från att jaga i
områden där det finns vindkraftverk varför detta borde vara ett intressant
forskningsprojekt i samband med vindkraftetableringen”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får
framställas.
Kommunstyrelsens ordförande avger svar enligt följande:
”Ulf Söhrman frågar efter vilka årgärder Filipstads kommun kommer att
göra för att vargstammen kommer att kunna bevaras vid en
vindkraftsetablering.
Inventeringar av djur och växtlighet och bedömning av påverkan vid en
etablering begärs in av tillståndsgivaren vid en tillståndsprövning av
vindkraft och det är exploatörens sak att göra inventeringarna och
konsekvensbeskrivningarna. Kommunen har inte tagit initiativ till att man
ska göra någon annan bedömning i Filipstad än vad som annars är
brukligt och kommer inte att begära några speciella åtgärder när det
gäller att bedöma vilka inventeringar eller konsekvensbeskrivningar som
ska göras”.
Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kf § 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2012/180

Interpellation angående serviceboendet på sparbanksgatan
I interpellation inkommen till kommunkansliet 20 september 2012 anför
Ulf Söhrman (M) följande:
”Enligt uppgift i pressen så saknas en rättvis kö till
lägenheterna i Filipstads kommuns serviceboende på
sparbanksgatan.
Emotser därför en redogörelse över hur en kö till de nya
lägenheter ser ut:
Dels med avseende på om en kö har anordnats
Dels om det finns köanden och i så fall hur många dessa är.
Eftersom intresset för att bo i ett serviceboende även
bestäms av vilken hyra som kommer att tas ut, emotses en
redovisning av vilken hyra de olika lägenheterna på
sparbanksgatan kommer att betinga”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får
framställas.
Kommunstyrelsens ordförande avger svar enligt följande:
”Ulf Söhrman frågar efter hyresnivå och hur kö anordnas när det gäller
trygghetsboendet som nu byggs på sparbanksgatan. En ungefärlig
hyresnivå ges i det underlaget till beslutet om förslag till finansiering som
var i kommunstyrelsen 2011-11-09 och anges där till 1012 kr/m2. Det
anges även att det skulle ge en hyra på 4804 kr/mån för t ex en etta på
54 m2 inklusive kostanden för gemensamma utrymmen. Just kostanden
för de boende har varit en central punkt och en orsak till att
finansieringen ändrades från SBO till kommunen. Hyresnivån var högre i
det tidigare beslutet från 2010-10-20 i kommunstyrelsen och 2010-10-28
i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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Interpellanten var med vid dessa fyra tillfällen.
Efter förhandling med hyresgästförenigen kommer teknikutskottet att
fastställa hyrorna. Inget tyder idag på att produktionskostnaden inte ska
hållas inom budgeterade medel.
När det gäller kö har det hela tiden varit klart att prioriteringen av vilka
som erbjuds lägenhet ska göras inom socialförvaltningen. 2012-09-18
reviderade socialnämnden kriterierna så att för att komma ifråga för en
lägenhet är endast kravet att någon av hyresgästerna i lägenheten har
fyllt 70 år. Därefter gör ”borådet”, (som består av en arbetsledare på ett
särskilt boende, ansvarig för rehabiliteringen och arbetsledaren för
biståndsbedömarna), prioriteringen. Något som säkert kommer vara en
svår uppgift vid första inflyttningen.
I dagsläget har närmare 100 personer visat intresse för lägenhet i
trygghetsboendet”.
I den följande interpellationsdebatten yttrar sig Christer Olsson, Per
Gruvberger, Britt-Marie Wall, Anders Nilsson, Linda Knutsen, Ulf
Söhrman och Patrik Fornander.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
________

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2012/179

Interpellation angående kostnader mm för serviceboendet på
sparbanksgatan
I interpellation inkommen till kommunkansliet 20 september 2012 anför
Ulf Söhrman (M) följande:
”Enligt uppgift i pressen skall serviceboendet kosta 22 mkr
totalt.
Emotser därför en redovisning av de anslag som beslutat för
detta bygge på sparbanksgatan hittills.
Samt dessutom en prognos för projektet ”serviceboende” på
sparbanksgatan fram till färdigställandet. Projektet skall
enligt tidigare plan vara färdigt vid årsskiftet år 2012/2013”.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen som varit utsänd till samtliga ledamöter får
framställas.
Kommunstyrelsens ordförande avger svar enligt följande:
”Ulf Söhrman skriver ”Enligt uppgift i pressen skall servicehuset kosta 22
mkr…” Det stämmer väl och jag hoppas interpellanten känner igen
siffrorna från beslutet i kommunstyrelsen 2011-11-09 och från
kommunfullmäktige 2011-11-24.
Där Beslutades bl a ”att bevilja teknikutskottet ett anslag om 22 000 000
kr för ombyggnationen av Eken 12 till trygghetsboende..”. Det framgår
även av underlaget till kommunstyrelsen vad en investering i den
storleken resulterar i för hyror. Ulf Söhrman var tjänstgörande i bägge
mötena och yrkade bifall till, en av mig föreslagen, mindre förändring av
beslutet i fullmäktige, så han var aktiv i ärendets hantering.
Det är inget som tyder på att de avsatta medlen inte ska täcka
kostandena för projektet”.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga interpellationen och svaret till handlingarna.
_________

Utdragsbestyrkande
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Kf § 87

Fråga om pengar för kulturprojekt
Marcos Ciscar (Filipstadspartiet) ställer följande fråga till Torbjörn Parling
(S):
”Som ordförande i BUN kanske du kan svara på frågan om huruvida
pengar kommer att sökas för kulturprojekt inom skolan år 2013 och
2014”.
Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden Torbjörn Parling meddelar
att det i regeringens höstproposition finns medel anslagna för ”Skapande
skola” och att nästa år innefattas även förskoleklasser av medlen.
Material gällande detta har inkommit från Region Värmland och frågan är
överlämnad till förvaltningen för handläggning. Avsikten är att Filipstads
kommun skall söka dessa bidrag.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga frågan och svaret till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012
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Kf § 88
Anmälningsärenden
1. Protokoll Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige
2. Avtal mellan kommunerna Karlskoga, Storfors, Kristinehamn
och Filipstad om gemensam administrativ nämnd
3. Rapportering av ej verkställda beslut enl. 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL) samt 9 § lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS), för 2:a kvartalet 2012
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande

